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Trender – noen 
myndighetsføringer 

 Fra paternalisme til autonomi 

 Økt bruker/pasientmedvirkning 

 Bruk av velferds/omsorgsteknologi 

 Forebyggende hjemmebesøk 

 Egne brukerskoler for demente 

 Lovpålagt dagtilbud til demente fra 
1.1.2020 
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Hva er 
bruker/pasientmedvirkning 

 Ingen klar definisjon – politiske føringer 
om at helse/omsorgstjenesten skal 
benytte brukers erfaringer for å kunne 
yte best mulig hjelp, heve kvalitet og at 
bruker selv har innflytelse. 

 Brukermedvirkning på individnivå 
mellom bruker og yter 

 Brukermedvirkning på systemnivå 
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Reell pasient- og brukermedvirkning 
er avhengig av: 
 -  Kunnskap om at det finnes lover/regler 

 som  kan gi brukere/pårørende/verge 
 medvirkning – og at disse er lett 
 forståelige 

 -  at forvaltningen kjenner sin 
 veiledningsplikt 

 -  pasient/brukers tilgang til og kunnskap 
 om rettighetene 

 -  pårørendes tilgang til og kunnskap om 
 rettighetene 

 -  helse- og omsorgspersonells kunnskap 

 -  viljen til å gi informasjon  

 



LITT OM 
LOVGIVNINGSTEKNIKKER 

 Flere helse/omsorgslover de siste 20 årene, 
men: 

 Viktige områder kun forskriftsregulert, 

 for eksempel prioritering til sykehustjenester, 
egenandel, pasientjournal,  utskrivningsklare 
pasienter, hab-rehabilitering, fastlege, kvalitet 
i pleie-omsorg, verdighetsforskrift mm 

   Veiledere, rundskriv,domspraksis, 
forvaltningspraksis -  ikke så tilgjengelig for 
folk flest 

 
5 



Viktige lover og forskrifter 

 Helsepersonelloven (hpl) 

 Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) 

 Kommunal helse- og omsorgstjenestelov 
(hol)-  erstatter tidligere sotjl. og khl «sørge 
for-ansvaret» 

 Spesialisthelsetj.(sphlsl) 

 Vergemålsloven (vgml) 

 Forvaltningsloven (fvl) 

 Kvalitetsforskriften i pleie- og omsorg 

 Verdighetsforskriften 

 Prioriteringsforskriften  
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HELSEPERSONELLOVEN 

 Helsepersonelloven speiler pasient- og 
brukerrettighetsloven 

 - En pliktlov for helsepersonell – en 
rettighetslov for pasienter/brukere 

 - En verdig omsorg er avhengig av 
helsepersonells kunnskaper og utøvelse 
av yrket samt etterlevelse av de 
yrkesfaglige krav og krav som loven 
setter og av tilsyn 
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FORSVARLIGHETSKRAVET 

 Helsepersonelloven § 4:”Helsepersonell 
skal utføre sitt arbeid i samsvar med de 
krav til faglig forsvarlighet og 
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut 
fra kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig”. Og tilsvarende: 

 Hol § 4-1: Helse- og omsorgstjenester 
som tilbys skal være forsvarlige…” 

 

 

8 



Nærmere om 
forsvarlighetskravet 

 Rettslig standard/norm som forandrer seg 
over tid – ingen målbar standard 

 Basert på helsepersonells utøvelse av sitt yrke 

 Faglig/etisk/rettslig norm for hvordan utøve 
arbeidet 

 Ikke et krav om optimalitet 

 Hva man vanligvis kan forvente i den aktuelle 
situasjon 
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Forts forsvarlighet 

 Faglig forsvarlighet ligger som oftest 
lavere enn kravet til god praksis (se 
kvalitetsforskriften) 

 Plikt til å holde seg oppdatert innen: 

 - eget fagområde 

 - det lovverk som regulerer        
   tjenesten 

 - forskning, utvikling 
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Og dette forplikter: 

 Hol kap. 8 har regler om at arbeidsgiver 
har plikt til å medvirke til at ansatte 
holder seg faglig ajourførte, gjennom 
opplæring – eksternt eller internt, og 

 Tilsvarende for helse-omsorgspersonell 
som plikter å ta del i slik opplæring 

 Og skrive avvik hvis ikke?? 

 Og da vil det følgende kanskje være 
kjent???? 11 



Eksempler på lovhjemler som gir 
pasient-og brukermedvirkning 
Pbrl kap. 3 

 Pbrl § 3-1: Pasient og bruker har rett til 
å medvirke ved gjennomføringen av 
helse- og omsorgstjenester,herunder 
valg mellom tilgjengelige og forsvarlige 
undersøkelses- og behandlingsmetoder. 
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig 
utformes i samarbeid med 
pasient/bruker, og det skal legges stor 
vekt på hva denne mener. 
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Forts prbl § 3-1 

 Og ikke glem barn – skal høres, skal 
dokumenteres 

 Dersom pasienten ikke har 
samtykkekompetanse, har pasientens 
nærmeste pårørende/evt andre rett til å 
medvirke sammen med pasienten. 
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Pbrl § 3-2 Pasient/brukers rett 
til informasjon 

 Rett til informasjon som er nødvendig for å få 
innsikt i sin helsetilstand og innholdet i 
helsehjelpen, og om risiko/bivirkninger 

 Informasjon skal ikke gis mot pasientens vilje 

 Informasjon kan unnlates dersom det er  
påtrengende nødvendig for å hindre fare for 
liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv 
eller av hensyn til personer som står 
pasienten nær 
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Forts pbrl § 3-2 

 Dersom pasient/bruker blir påført 
skade/alvorlige komplikasjoner skal man 
ha beskjed om dette og også om 
adgangen til å søke Norsk 
Pasientskadeerstatning, og til å 
henvende seg til Pasient- og 
brukerombudet og adgangen til å 
anmode tilsynsmyndigheter om 
vurdering av mulig pliktbrudd. 
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Pbrl § 3-3 Info til nærmeste 
pårørende 

 Hvem er nærmeste pårørende? Regler i 
prbl § 1-3 b med utgangspunkt i den 
pasient/bruker selv oppgir (èn person)   

 Pasientens samtykke opphever 
taushetspliktsreglene 

 Er pasient over 16 år og åpenbart ikke 
kan ivareta sine interesser, skal 
nærmeste pårørende ha informasjon 
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Pbrl § 3-4 Info når pasienten 
er mindreårig 

 Pasient under 16 år: Foreldre eller 
andre med foreldreansvaret 

 Pasient mellom 12-16: Info til foreldre 
bare når det er grunner til at info gis 

 Info skal likevel gis når det er 
nødvendig for å oppfylle 
foreldreansvaret 

 Konflikt? 
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Pbrl § 5-1 : Innsynsretten – 
grunnlag for medvirkning 

 Journaldommen Rt 1977/1035 (tannlege) 

 Pasient/bruker rett til innsyn i journal og kopi, 
og forklaring på faguttrykk 

 Kan nektes hvis fare for liv eller helseskade 

 Representant som er lege eller advokat kan 
ikke nektes innsyn hvis saklig grunn for 
innsynet  

 Fastlegeforskriften § 25: Ved mer enn 4 
medisiner plikt for fastlegen til å ha oppdatert 
medisinliste og å gå gjennom denne med 
pasient  
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Tilsvarende regler i 
Helsepersonelloven § 10 

 Den som yter helse- og 
omsorgstjenester skal gi informasjon til 
den som har krav på det etter reglene i 
pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-
2 til 3-4. I helseinstitusjoner (sykehjem, 
bo/behandlingssenter) skal slik info gis 
av den som institusjonen utpeker. 
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Tilsvarende i hol § 4-2 a, og 
spesialisthelsetjl § 3-11 

 Kommunen/spesialisthelsetjenesten skal 
sørge for at det gis slik informasjon som 
pasient og bruker har rett til å motta 
etter pbrl § 3-2 og informasjon til 
pasientens nærmeste pårørende etter 
prbl § 3-3. 

 Husk også veiledningsplikten i 
forvaltningsloven 
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Forvaltningslovens regler 

 Fvl § 11 – veiledningsplikten 

 Fvl § 17 – utrednings- og     
informasjonsplikt 

 Fvl § 18: Partene har rett til å gjøre seg 
kjent med sakens dokumenter 

 Kontradiksjonsrett 

21 



Psykisk helsevern: psykhlvl § 1-5 og 
psykhlvl § 3-9 (rett til å uttale seg) 

 Psykhlvl § 1-5: ved 
etablering/gjennomføring av 
psyk.helsevern, gjelder pbrl 

 Før tvangsvedtak treffes, skal pasient 
gis anledning til å uttale seg, både mht 
tvungen observasjon, tvungent vern og 
hvilken institusjon. De samme 
rettighetene har nærmeste pårørende 
(her kan det være to personer – jf pbrl 
1-3 b siste setning). 
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Kvalitetsforskriften 

 § 3, siste ledd: brukere av pleie- og 
omsorgstjenester, evt pårørende/verge 
medvirker ved utforming eller endring 
av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker 
gis medbestemmelse i forbindelse med 
den daglige utførelse av tjenestene. 

Hva er virkeligheten?  
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Verdighetsforskriften – verdig 
eldreomsorg 

 § 3, 1 ledd: Tjenestetilbudet skal 
innrettes med respekt for den enkeltes 
selvbestemmelsesrett, egenverd og 
livsførsel og sikre at medisinske behov 
blir ivaretatt….. 

   Hvor mye selvbestemmelse har fru 
Olsen når det er sykdom i avdelingen? 
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Brukermedvirkning Hol § 3-10- 
systemnivå 

 Kommunen skal sørge for at 
representanter for pasienter og brukere 
blir hørt ved utformingen av 
kommunens helse- og omsorgstjeneste, 
derigjennom etablerer systemer for 
innhenting av brukererfaringer og 
synspunkter 
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Folkehelseloven – 
brukermedvirkning - systemnivå 

 Folkehelseloven kap. 2 – kommunens 
ansvar (dreining fra fylkeskommunen) 

   - kommunen skal fremme og medvirke 
til befolkningens helse gjennom helse, 
trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold blant ved å innhente råd, 
uttalelser, samarbeide med frivillig 
sektor 
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PAUSE 
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Kommunale helse- og 
omsorgstjenester-hol kap. 3 med 
vedtak 

Noen eksempler på lovpålagte tjenester: 

- Helsetjenester i hjemmet 
(tidl.hjemmesykepleie) 

- Personlig assistanse, praktisk bistand 
(hjemmehjelp), opplæring og støttekontakt 

- Avlastningstiltak (i eller utenfor institusjon) 

- Institusjonsplass (kort- langtid) 

- Omsorgslønn 

- BPA (ny rettighetsbestemmelse i pbrl § 2-1d) 

- Individuell plan 
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VILKÅRET FOR Å FÅ KOMMUNAL 
HELSE- OG OMSORGSTJENESTE 

 Pbrl § 2-1a, annet ledd: ”rett til 
nødvendig helse- og omsorgstjeneste” 

- Vilkåret er ”nødvendig” 

-  Hvem vurderer og bestemmer hva som 
er ”nødvendig”? 

- Hvorfor vedtak - vedtakets rettsvirkning 
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Har man et rettskrav på en bestemt 
tjeneste og hvem bestemmer? 

 Nei – det er kommunen/spes.helsetjenesten 
som beslutter hva slags hjelp som tilbys ut fra 
de tilbudene og ressursene som er 
tilgjengelige.  

 MEN: kommunen/spes.helsetjeneste står ikke 
helt fritt; tjenestene skal være forsvarlige, og 
det skal legges avgjørende vekt på hva 
pasient/bruker mener og dette skal 
dokumenteres. 

 Fusa-dommen Rt 1990/874 
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VILKÅR FOR Å FÅ 
SPESIALISTHELSETJENESTE 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b: 

  ”Pasienten har rett til nødvendig 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.  
§-en er endret, vilkårene nå i 
prioriteringsforskrift, jf veiledere 
(alvorlighetskriterier) 

   Hvem vurderer: Legen(e) etter 
prioriteringsveiledere (33 stk), jf 
innstilling fra prioriteringsutvalget 
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Spesialisthelsetjeneste med 
tidsfrister 
 Rett til vurdering innen10 dager (ny 

1.11.2015) fra mottatt henvisning, og ved 
mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom 
raskere vurdering (raskere enn 10 dager???) 

 Ikke lenger plikt til å innhente ytterliger 
opplysninger innen vurderingsfristen 

 Hvis vurdert rett til nødvendig helsehjelp, gis 
en tidsfrist, men bare for å komme inn. 
Forsvarlighetskravet? 
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BRUKERMEDVIRKNING I  
FORM AV KLAGEREGLER 

 Klage på kommunale vedtak eller 
utførelse: regler i pbrl kap. 7 – 
klagefrist 4 uker – sendes til den som 
har fattet vedtaket, eller utført 
tjenesten, deretter evt til Fylkesmannen 

 Klage på spesialisthelsetjenesten: 
Sendes til sykehuset, deretter evt til 
Fylkesmannen 

 Pasient- brukerombudet i fylket 33 



Forts klagemuligheter 

 Sivilombudsmannen 

 Rettsapparatet – for få saker i forhold til 
de tjenester/vedtak som ytes! 

 Pbrl § 7-4: Anmodning om vurdering av 
pliktbrudd direkte til 
tilsynsmyndighetene (FM) 

 Også tilsyn med private 
leverandører!!!Kommunen har samme 
plikt 34 



VERDIGHETSBEGREPET – hva 
ligger i begrepet? 

 Fra et juridisk ståsted: 

- Som et grunnleggende element i en forsvarlig 
helse- og omsorgstjeneste ut fra den enkeltes 
behov 

- Et tjenestetilbud som er tilpasset den 
demografiske utvikling 

- At eldre ikke kommer dårligere ut enn den 
generelle innsats på helse/omsorgsfeltet 

- Autonomi – retten til selvbestemmelse sett i 
lys av EMK og samtykkereglene i pbrl kap. 4 
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 Skal sikre at eldreomsorgen 
tilrettelegges slik at omsorgen bidrar til 
en verdig, trygg og meningsfull 
alderdom 

 Gjelder i den kommunale tjenesten 

 Respekt for den enkeltes 
selvbestemmelsesrett 

 Tjenestetilbudet skal legge til rette for 
at bla følgende hensyn i varetas: 
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Forskrift om verdig 
eldreomsorg (FOR 2010-11-12 
nr1426) 



Verdighetsforskriften forts. 

 Riktig og forsvarlig boform 

 Variert og tilstrekkelig kosthold 

 Mest mulig normalt liv, med normal 
døgnrytme 

 Lindrende behandling og en verdig død 

 Tilby enerom i helseinstitusjon 

   Spm: Hva skjer hvis dette ikke skjer? – 
37.250,- i betaling hvis dobbeltrom   
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”VERDIGHETSGARANTIER” 

 Pbrl § 2-1 a, 3 ledd: 

  ”Pasient og bruker har rett til verdig 
tjenestetilbud i samsvar med kommunal 
helse- og omsorgstjenestelov § 4-1, 
første ledd, bokstav b”. 

 Hol § 4-1, første ledd, bokstav b: 

  ”den enkelte pasient eller bruker gis et 
verdig tjenestetilbud” 
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Forskrift om kvalitet i pleie- og 
omsorgssektoren (FOR 2003-
06-27 nr 792) 

 Skal sikre at  personer som mottar pleie 
og omsorgstjenester i kommunen får 
ivaretatt sine grunnleggende behov 
med respekt for den enkeltes 
selvbestemmelsesrett, egenverd og 
livsførsel 

 OBS: Krever mer politisk deltagelse 
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HELSEPERSONELLS 
”OPPRØRSPARAGRAFER” 

   Helse-omsorgspersonell er 
pasient/brukers advokat og derfor viktig 
å kjenne til følgende paragrafer: 

 Hpl § 16: Virksomheten plikter å legge 
forholdene til rette for at personell skal 
kunne utføre sine lovpålagte plikter 

 Hpl § 17: helsepersonells varslingsplikt 
av eget tiltak 
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KOST – Kvalitetssikring og 
Oppfølging av Standard for Tjenester 
i Sykehjem 

 Tidligere 12 Kommune samarbeidet i 
Vestfold om standard for tjenester i 
sykehjem (se utviklingssenter Vestfold 
nettside) 

 64-siders rapport som inngående 
beskriver standard på ulike 
funksjonsområder på individ nivå (for 
eksempel ernæring, hvile, privatliv, 
medisinsk oppfølging mv)  41 



Nærmeste pårørendes 
rettigheter(utdrag) - pbrl 

- Hvis pasient/bruker åpenbart ikke kan 
ivareta sine interesser, har nærmeste 
pårørende krav på informasjon 

- Og rett til å medvirke sammen med den 
demente pasient 

- Og rett til journalinnsyn med kopi 

- Og rett til å klage på dennes vegne 

- Og ha uttalelsesrett i alle spørsmål vedr 
helse/omsorgstjenester 42 
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Regler om samtykke til 
helsehjelp – Prbl kap 4 

 Hovedregel: Helsehjelp kan bare gis med 
pasientens samtykke (unntak krever 
lovhjemmel, for eksempel kap.4A, nødrett) 
(pbrl § 4-1) 

 Krav til gyldig samtykke 
- Være avgitt av riktig person, skjønne 

konsekvenser av valg, uttrykke valg, 
resonnere, samtykke til noe som er lovlig, og 
prosessen må foregå korrekt 

- Samtykkekompetansen kan bortfalle der 
pasient åpenbart ikke ikke forstår hva 
samtykket gjelder 
 



Samtykke /beslutningskompetanse i 
forhold til helsehjelp og livsforlengende 
behandling, pbrl kap. 4 

 Informert samtykke – den evnen en 
person har til å ta valg og skjønne 
konsekvenser ut fra tilrettelagt 
informasjon 

   For eksempel: samtykke til helsehjelp 

   Helsepersonell avgjør om en 
pasient/bruker har 
beslutningskompetanse (pbrl § 4-3) 
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Pasient- og 
brukerrettighetsloven § 4-9 

 Pbrl § 4-9: Pasientens rett til å nekte 
helsehjelp i bestemte situasjoner: 

 - rett til å motsette seg livsforlengende    
behandling (”passiv dødshjelp”), men 
ikke nødvendig pleie og omsorg 

 - rett til å nekte å motta blod eller 
blodprodukter 

 - rett til å nekte en pågående sultestreik 

 Pasient må være over 18 år 45 



Helsehjelp med tvang til ikke-
samtykkekompetente pasienter over 
16 år som motsetter seg helsehjelp 

 Utgangspunkt i at pasienten skal ha den 
hjelp som han/hun antas å ville ha 
dersom man var samtykkekompetent 

 Formål: yte nødvendig helsehjelp for å 
hindre vesentlig helseskade 

 Forebygge bruk av tvang 

 Regler i pbrl kap 4A 
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Bruk av lokaliserings- og 
varslingsteknologi 

 Fra 1.9.2013: Anledning for det 
offentlige å benytte for eksempel GPS 
til en ikke-samtykkekompetent, der 
dette anses som det minst inngripende 
tiltak i forhold til for eksempel tilbake-
holdelse på sykehjem(husk vedtak) 

 Velferdsteknologien –viktig å forholde 
seg til, særlig viktig i forhold til ikke-
samtykkekompetente personer 
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Førerkort - brukermedvirkning 

 Hpl § 34: Lege, psykolog eller optiker 
som finner at pasient ikke oppfyller de 
helsemessige krav som stilles, skal 
oppfordre pasient til å innlevere 
førerkortet. 

 Hvis tilstanden ikke er kortvarig – 
meldeplikt for disse yrkesgruppene 

 Les Helsetilsynets rapport 27.11.2014 
(jf avvik fra bla forskrift om førerkort, 
vedlegg 1 helsekrav)  
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MIN KONKLUSJON 

 Reell juridisk pasient/brukermedvirkning 
er avhengig av flere faktorer: 

- Helsepersonell som kjenner reglene 

- Helsepersonell som tør ta ansvar 

- Pasienter/brukere som kjenner reglene 

- Pårørende som kjenner reglene 

- Den sterkeste når ofte frem! 
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